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HOVEDSTYRET 2022-2023 

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET (HS) I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) 
 

Tid: Tirsdag 13. september 2022 kl 19.00 

Sted: BSK kontoret  

Til stede: Øystein Rikheim Sundelin, Heidi Lier Wisløff, Kristine Larneng, Frederic Ottesen, 
Ingunn Svoren, Tom Arild Vestby, Jon Anders Henriksen, Thomas Rustad, Pål Christian 
Ingierd, Marit Myklestad og Pål Trælvik, Jens Naas-Bibow 

 

Forfall: Kristoffer Halmøy, Ove Hobbesland, Øystein Heggelund Dahl, ÅseWikshåland 

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat 

Referat av 21. juni 2022 godkjent. 
 

3. Nærmere gjennomgang av BSKs økonomi og regnskap samt arbeid med budsjett 2023 

Gjennomgang fra økonomi- og administrasjonssjef Lise. 

Status regnskap pr. 31.08 

Det har vært god påmelding til årets Norway Cup. 1826 deltakende lag mot 1705 i 2019 og det er 

solgt 16 448 deltakerkort mot 15 121 i 2019.  

Flere deltakere og bra salg på sletta i uke 31 har gitt merinntekter på ca 7 millioner kroner.  

På kostnadssiden har det generelt sett vært en høy prisøkning, selv om enkelte 

samarbeidspartnere har valgt å beholde tidligere priser. To områder har vært kostnadskrevende. 

Innkvartering og bespisning. Merkostnadene er beregnet til ca 7,4 millioner over årets budsjett.  

Det er estimert ett overskudd på mellom 2-3 millioner på klubben.  

Det er generelt lav likviditet i gruppene. Utbetaling av Norway Cup tilskuddet vil skje etter 

1.oktober, noe som vil bedre den likvide situasjonen i gruppene.  

Støttemodell og elitestipend 

Det ble tatt en gjennomgang av støttemodellen til gruppene. Lise innkaller styreledere til 

diskusjon om fordeling av elitestipend.  
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Budsjett 2023 
Budsjettarbeidet starter nå i oktober. Gruppene oppfordres til å komme med innspill vedrørende 
anleggskostnader, frist 1. november. 
 
Gruppene må innarbeide gode rutiner for å selge inn viktigheten av dugnad på NC og hva dette 
bidrar til for gruppene både direkte (tilskudd) og indirekte (eks. kostnader til drift av anleggene 
våre). 
 

4. Sportsrunden (sportslige resultater og utvikling siden sist) 

a. Fotball 

2007 kvartfinale Adidascup. Merker litt negativ post corona effekt på eldre junior. 
 
Rekkrutteringen er god; 57 spillere registrert i Spond på 2017-kullet. 62 spillere på 2016-kullet. 
Ingen fast oppskrift for rekkruteringsarbeidet, en del tilfelgigheter som spiller inn. Opplever litt 
passive foreldre, utfordringer med rekkruttering til trenerverv og støttefunksjoner. Vi har en 
policy på at vi skal ha foreldretrenere frem til ungdomsklassen, men merker at mange foreldre 
forventer betalte trenere fra start. Fotballgruppa ønsker å rekruttere flere jenter. Det er få jenter 
fra 2013 og eldre, på 2014 er det ca 23 jenter, og man ønsker å fortsette denne trenden. Ønsker 
seg et rekkruteringssamarbeid med håndballen som har mange jenter. 
 
Banekapasitet har begynt å bli en utfordring, begynt å leie Manglerudhallen fredag kveld, men 
kostbart.   
 
Vedrørende økonomistyring og løpende likviditet er det ønskelig at det tas grep fra 
administrasjonen vedrørende dette. Usikkerhet knyttet til likviditet gjør det utfordrende å 
planlegge i form av inngåelse av trenerkontrakter etc.  

b. Friidrett 

Ikke tilstede. 

c. Ski 

Sommeren er en rolig tid for Skigruppen, men vi er godt i gang med treningsaktiviteter for alle 
grupper og har allerede avholdt en hjemmesamling og en samling i Trysil. 
BSK Ski avholder i dag også et rulleskirenn som er renn 3 i en cup der de 2 første rennene 
allerede er avholdt med Lyn Ski og Lillomarka som arrangører. 
  
Av sportslige prestasjoner denne sommeren kan vi nevne at Milla allerede viser styrke og har gått 
rulleskirenn der hun hevder seg godt blant mange av seniorene. Milla er i år også tatt ut på 
juniorlandslaget, så det blir meget spennende å følge henne fremover. 

  

d. Håndball 

Guttene kvalifisert til spill i Lerøy (18 år). Jentene er kvalifisert for Bring (16).  
 
Akkurat startet sesong. Herrer elite fikk en tøff start med tap i første kamp hjmme mot Kolstad, 
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men har hatt en god oppkjøring og blant annet slått Elverum i treningskamp. Ny kamp borte mot 
Harslum i morgen.  
 
Kvinner senior har vi lag i 2. div, 4. Div. Og 5. Div. 
 
Lånt ut 6 herrespillere til 1. div i Nordstrand (alder 19-20 år). Gir en bedre kamparena for 
rekkrutering til eliteserien enn det BSK kan tilby i 2. Div.  

e. Orientering 

I sesong. Elitegruppen skadeskutt grunnet sykdom og skader, men en utøver VM sølv og flere NM 
medaljer. BSK har landets beste 16 åring, vant UM. Junior fra neste år.  
 
Arrangert 1200 starter over tre dager i Østmarka for veteraner. Sprintløp fra Sportsplassen over 
Brannfjell. Gir positivt bidrag til gruppekassen. Gruppen har akkurat kapasitet til å arrangere 
denne type løp. 

f. Innebandy 

Sesong starter nå til helgen. Herrelaget i 1. divisjon, håper vi hevder oss godt. Laget har en sterk 
stamme, og tilsvarende gjelder på juniorlaget. Gruppen har en god rekkruteringsbase fra 8 år. 
Utfordringer med frafall i aldergruppene 12-17 år. Dette gjelder generelt i Oslo da elitekandidater 
samler seg i noen få eliteklubber, og resten faller fra da det er vanskelig å opprettholde et 
breddetilbud når gruppen går i oppløsning. Forbundet har iverksatt tiltak i 22/23 sesongen; 3v3 
turneringer (uten keeper).  
 
Innebandyen har gode administrative- og trenerressurser i gruppa. Kretsen har tildelt ressurser 
for etablering av utebane, forsøkes etablert på Kastellet skole.  
 
Vedrørende temaer for strategiarbeid i HS er å fronte oss som fleridrettslag.  

5. Status 

a. Administrasjonen 

• Sagt opp deler av kontorlokalene. Gruppene kan avholde møter på miljøhuset og 
Bækkelagshuset. Mulig også lunsj/møterommet på kontoret. 

• Håvard Andre Olsen er på utplassering fra Norges Idrettshøyskole. Han holder i og 
utvikler Naboklubbkonseptet som alle gruppene er interessert i. Han vil kontakte 
gruppene for å diskutere løsninger og aktiviteter. Dette prosjektet er støttet av Oslo 
Idrettskrets.  

• Administrasjonen anmoder gruppene om å orientere kontoret når man arrangerer 
konkurranser, etc, da det er flere deltakere/foresatte som tar kontakt, og d er det 
hensiktsmessig å kunne gi relevant informasjon. 

b. Norway Cup 2022 

I disse dager evalueringer med Oslo kommune, politisk og berørte etater. Utfordringer i 
samarbeidet om bruk av skoler har forbedringspotensiele. 
 
Bespisning- gjør endringer neste år. Øker middagsmengde for brukt til lunsj påfølgende dag. 
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Stenge en time midt på dagen er til vurdering. Mannskap i bespisning og innkvartering er viktige 
ansikt utad og må prioriteres. Det er også førsteinntrykket før man har startet fotballspillet.  
 
De fleste TL signalisert fortsatt deltakelse i 2023, viktig for kontiunitet.  
 
Alt i alt et særdeles vellykket arrangement, spesielt med bakgrunn i at arrangementet har ligget 
nede i to år. Viser forøvrig til tidligere oppsummeringer til HS fra Pål, samt referat AU.  
 
Vedtak: HS fattet prinsippvedtak om å planlegge for NC-håndball også i 2023. 

6. Anlegg 

a. BSK Arena 

Leieavtalen ferdigforhandlet med UDE, og  Garantiavtalen med BYM. Kontraktene skal til 
kvalitetssikring hos eksternt firma (minikonkurranse ute nå). 

Planlagt møte med byrådslederen onsdag kommende uke. Forventninger om en konkret 
fremdriftsplan etter dette. Forventninger om behandling i bystyret før nyttår.   
Protokolltilførsel 20.9.22: Dette møtet er utsatt. Det er fortsatt spørsmål som stilles, som må 
besvares før hele «Campus Ekeberg» kommer til politisk behandling. Signalene er entydig fra 
politisk ledelse; «Vi skal ha dette, men vi må sørge for at prosessene frem til byggestart går riktig 
for seg…» 

7. Revidering/ajourføring av BSKs lover i tråd med NIFs lovnorm 

I forbindelse med at det på nytt er avvik mellom BSKs lover og NIFs lovnorm har ØS foretatt en 
revidering i form av forenkling av lovteksten med henvisninger til NIFs lovnorm som klubben er 
forpliktet til å følge. Dette medfører en betydelig forkorting av dagens lovtekst og vil forenkle 
fremtidige lovrevisjoner/ajourføring i forbindelse med endringer i NIFs lover/lovnorm da mye av 
dette skjer automatisk ved henvisning til lovnormens bestemmelse.  

Revisjonen har tilslutning i HS og ettersom den ikke innebærer materielle endringer kan den 
sendes til OIK for godkjenning. 

8. Tilbakemelding på Kontrollutvalgets beretning 

Flere punkter følges opp kontinuerlig, Øystein og Pål møter KU ca. 4 ganger i året for oppfølging. 
Hensiktsmessig å trekke opp linjene for Kus kompetanse, skille klubb og selskaper klubben eier, 
sam 
 
Innspill fra HS; Gruppeårsmøtene kan gjøres korte og effektive. Engasjement blant medlemmene 
for idrettene skapes gjerne på andre arenaer.   

9. Eventuelt 

Ingen saker på aktuelt.  

 

Møtet ble hevet kl. 20:45. 
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Øystein Rikheim Sundelin (sign) Kristine Larneng (sign) 
Leder Sekretær 


